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Dagordning

• Artificiell intelligens i sjukvården

• Vårdexpressen – Diagnosticering och uppföljning

• EASY-Diabetes – Behandling av kroniska sjukdomar

• EASY-Life – Stöd för goda levnadsvanor



Hur kan vi få världens bästa diabetesvård med 

nuvarande resurser?

easydiabetes.ai

Framtidens diabetesvård, idag



Ett unikt samarbete mellan akademin, 

vården och patientföreningar för bättre diabetesvård

easydiabetes.ai

Framtidens diabetesvård, idag



Utvecklingsteam med spetskompetens från 

världsledande institutioner inom medicin och teknik

Tio års forskning och utveckling

En världsunik plattform för diabetes



Bakgrund



>1 miljon möjliga kombinationer…



…och fler under utveckling

Mechanism unknown

IL-1 inhibitor

Glycosidase inhibitor

Fas 3 LanseringFas 1/2

GPR40 agonist

Insulin sens.

GK Act.

CCR2 antag.

AMPK act.

CB1/CB2 ant.

Oral insulin

NF kappaB

11beta HSD1 agonist

PARP inhibitor

DGAT1 inhibitor

pFOX inhibitor

PPARa/δ/γ

Glucagon receptor antag.

Microsomal TP inhibitor

HCA2 agonistGPR119 agonist

VVP808, Verva

Mitoglitazone, MSDC

MSDC-0602, MSDC

S-707106, Shionogi

MBX-2982, Metabolex

GSK256073, GSK

VTP-34072, BI+Vitae

LY2409021, Lilly

HE3286, Harbor

JTT-851, Akros Pharma

BGP-15, N-Gene

PF-04937319, Pfizer

GKM-002, Advinus

CS-038, Shenzhen 

Chipscreen BioGFT505, Genfit

Lobeglitazone, CKD 

(S Korea)

IVA-337, Inventiva

CCX140B, Chemocentryx

Imeglimin, Poxel

SLX-4090, Kadmon

AC-201, TWi Pharma

TTP399, Transtech

New Met, Elcelyx

Oral GLP-1 R agonist

TTP-054, Transtech

GW42004, GW Pharma

GSK-2330672, GSK

PAZ320, Boston Therap. 

anti-inflammatory

KDT-501, Kindex

VK-0612, Viking

FBPase inhibitor

Sinogliatin

(HMS5552), Hua

PF-06291874, Pfizer

Sotagliflozin, Lexicon

SGLT1/SGLT2 inhibitor

DS8500, Daiichi Sankyo

ORMD-0801, Oramed

• Många nya läkemedel på väg

• Helt nya läkemedelsklasser

• Möjlighet till individanpassning



Individanpassad behandling

Prediktiv modell

Behandlingsval

• Varje patient är unik

• Stor skillnad i terapisvar

• Patientdata, labprover, historik



Det individanpassade läkemedelsvalet

Prediktiv modell

Behandlingsval

>1 miljon unika patientprofiler

(offentlig och icke-offentlig data 

från kontrollerade kliniska studier 

på nationell och global nivå)

(maskininlärning 

/Artificiell Intelligens)

Tolkning av patientens 

fenotypdata och 

samlade historiska och 

aktuella labdata

(modellering/maskin-

inlärning

/Artificiell Intelligens)

Förståelse för samtliga 

läkemedelspreparats 

farmakodynamiska och 

–kinetiska effekter

(modellering/maskin-

inlärning

/Artificiell Intelligens)

Förenklad översikt över nyckelprinciper för plattformen

• Intelligent system med AI

• Analys presenteras/fortbildar

• Skräddarsyr patientbehandling



EASY-Diabetes



1. Kliniköversikt för uppsikt
över patienter i realtid och
kontroll över patientflöde 

2. Intelligent beslutsstöd med 
artificiell intelligens (enl. lokala 
riktlinjer) för vårdpersonal

3. Patientapplikation ger
kontinuerligt stöd och hög 
tillgänglighet utan belastning

En helhetslösning för diabetes



• Skräddarsydda behandlings-
rekommendationer i realtid

• Anpassade till regionala riktlinjer

• Omfattande bakomliggande 
vetenskap med enkelt 
användargränssnitt

Beslutsstöd för vårdpersonal



• Automatiserar patientprioritering 
och väntelista/kallelse

• Realtidskontroll på patienters 
värden

• Prediktiva funktioner för ökad 
patientsäkerhet med detaljerad 
statistik på enhets- och regionnivå

Kliniköversikt för vårdpersonal



• Enkelt hjälpmedel för patienten    
– används av patienter över 80 
år gamla 

• Hjälper patienten att uppnå sina 
behandlingsmål

• Ökar patientens autonomi –
trygghet och tillgång till vård
samtidigt som personal avlastas

Enkel app för alla patienter



Vetenskaplig utvärdering – EASY-1



EASY-1

– RCT i primärvården vid 44 kliniker

Samt ett hundratal fantastiska eldsjälar som 

bidragit till att göra EASY-1 möjligt



Minskat långtidssocker (HbA1c)

• Ingen förhöjd hypoglykemirisk
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Innan läkarbesök Läkarbesök 3 månader 6 månader

EASY-Diabetes

Kontroll

Preliminära, konfidentiella resultat.



Kostnadseffektiv behandling

Daglig kostnad/reduktion HbA1c

kr

• Halva kostnaden per HbA1c-enhet

Preliminära, konfidentiella resultat.



• Bättre kontroll över sin diabetes och sitt blodsocker

• Upplever bättre skydd mot långtidskomplikationer

• Mer nöjda med sin diabetesbehandling

Avser statistiskt signifikanta skillnader enligt standardiserade frågeformulär

Positiva patientrapporterade utfall

Patienter som behandlas med EASY-Diabetes uppger:

Preliminära, konfidentiella resultat.



STORSTOCKHOLMS DIABETESFÖRENING
FÖR ETT BRA LIV MED DIABETES



Dagordning
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BESLUTSSTÖD - CYBERNETIK



Mönsterigenkänning

Finna kunskap

Eliminera fördomar

Outtröttlig

Obegränsad kapacitet

Utvärdera förslag

Prognoser

Sunt förnuft

Gott omdöme

Moral

Kreativitet

Medkännande

Abstraktioner

Drömmar

Sammanställning: Göran Lindsjö





Synkronisering med EASY för en enkel, samlad översikt och 
tolkning med individuell återkoppling via AI-plattformen 

samt integrering med vården

EASY-Life



Individanpassad 
tolkning och 
återkoppling

Färre 
komplikationer

Fler som uppnår 
behandlingsmål

EASY-Diabetes GlukosmätareAktivitets-
mätare

Inblick i framtiden



HÄLSA STYRS AV BETEENDE, OMGIVNING OCH 
LITE GENER

▪ 50-70 procent av ohälsan drivs av beteende (mat & motion & stress & 
relationer & droger)

▪ Ca 50% av alla läkemedel är och tas rätt, kostar ca 20 mdr i waste varje år

▪ Hur påverkar vi beteende?

▪ Kunskap?

▪ Utbildning?

▪ Nudging, Matmenyer?

▪ Stadsbyggnad?

▪ Sociala nätverket?

▪ Inre motivation? 



EASY LIFE - SENSORDATA

▪ Blodsockernivå

▪ Vikt

▪ Muskelmassa

▪ Vattenmassa

▪ Puls

▪ Blodtryck

▪ Stress

▪ Steg

▪ Aktivitet



EASY LIFE - DOE

▪ N=1

▪ Design of Experiments (DOE) 

▪ “factorial experiment,” or “factorial design” 

▪ Depending on the DOE method used, both the impact of individual
factors (main effects) and the impact of multiple factors together
(interactions) can be identified. For patients, both of these features are
important. In the traditional sequential testing approach, interaction
patterns between input factors typically remain undetected. 

The One-Person Randomized Controlled Trial 
Jesper Olsson, PhD; Darcey Terris, MBA; Matthias Elg, PhD; Jonas Lundberg, MSc; Staffan Lindblad, MD, PhD 



EASY LIFE - ENKÄTDATA

▪ Slumpmässiga frågor ur en pool, vid slumpmässiga tillfällen

▪ Kanske en fråga per dag

▪ Känner du dig stark idag?

▪ Känner du dig motiverad, stressad, osv

▪ Relationer, skolan, arbetet, hobbies osv

Randomized Trial Comparing a Web-Mediated Follow-up With Routine Surveillance in Lung Cancer Patients 
Fabrice Denis, Claire Lethrosne, Nicolas Pourel, Olivier Molinier,
Yoann Pointreau, Julien Domont, Hugues Bourgeois, He ́le`ne Senellart, Pierre Tre ́ molie` res, Thibaut Lize ́ e, Jaafar Bennouna, Thierry Urban,
Claude El Khouri, Alexandre Charron, Anne-Lise Septans, Magali Balavoine, Se ́ bastien Landry, Philippe Solal-Ce ́ ligny, Christophe Letellier



EASY LIFE - PÅVERKAN

▪ Direkt återkoppling

▪ Data för de som är intresserade

▪ Nudge tex förslag på promenad eller utflykter, baserade på intresse, 
väder och stegräknare

▪ Förslag även till omgivningen om att ta ut, bjuda in personen för att 
motivera och sporra tex till promenad.

▪ Förslag på recept och maträtter



I FÖRLÄNGNINGEN:

▪ Lyfepond, en plattform för möte mellan patienter, med tillgång till 
vårdpersonal, vårdrelaterade prylar, mm

▪ 3D kamera för att fota matportioner (för automatisk kolhydrat- och 
kaloriräkning)

▪ Nudging

▪ Morfade foton, tex avseende vikt, alkohol etc

▪ Samarbete med Ica, COOP, Hemköp m fl om data, och riktade 
erbjudanden

▪ Även e-Handlarna
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